נמ ו העדו

שלא מהעולם הזהּ .אם אלף לילה
ייז שממזרח לעכו ,ותהנו משירות
לכו לגני פרד
יר להנית

ופן מפתיע ,בהחלט סביר ,וגם סב
ולילה ,או עד הסוף .המחיר ,בא
תזמורת ,שטיח אדום ,והרבה לוּ-לוּ-
בערב ,תחזה בחתונה בירכתי הגן ,עם
שבהגיעך
לוּ קורע שחקים .ארוחות כאירוע

8
השגור של פיתות ,חומוס ,שישליק
קצרה הדרך לפזמון
שכנתה המוסלמית) ,והוא נורע
בולוס את הפואנטה ,ש"בנקורה זו
דיר"אל"אסאר,
וקבאב .וכאן מרעיף
שועי הגליל ,אולי אף הכבר במגזר
מטבח המזרחי את כבורו שגלה ואת
בישראל באחר מ
החלטתי להחזיר ל
שיש ואחךד ממפעליו שוכן כבור
הערבי ..מעשיו ב
טעמו המיוחר".
למצפים של כמון ומכמנים ,באיזור
קונוונציה ,נמצא במקום מאכלים
בכביש הכניסה
ואכן ,בנוסף ל
ש
השי
בכרמיאל | .בנוסף | ללהטי
חנרים ,המצב לא פשוט .סקירת
י יומין ,כמו למשל האידרי ,או
התעשייה
ן,
ששמותיהם עתיק
מנומרת חצר המפעל בכרובים
סעדות  המומלצות באיזור | האצבע
זהו בשר טלה או עגל ,הנתון בכלי
הקונוונציונליים,
המ
הפאחורה (חרס).
בשיש קררה איטלקי אפרפר ,שנוערו
ך
כ
ו
ך
כ
ץ
מתבשל אט אט בצירו ,ללא תוספת
ק
מ
ו
,
ח
י
נ
ז
ן
י
הצפונית היא עני
ומדונות חטובים
חרס עגול .הבשר
אחרת .מחזה מרהיב ,אם מתעלמים מן
 ,בתום להיטי הצמרת ,מתחילים
ובל בירקות ותבלינים ופטור בלי
לתכלית זו או
גליונות
נוזלים ,והכל מת
ו
נ
א
ך
כ
ו
.
מתחת לכיסוי בצקי מעל ,ניגר ממנו
ה
מ
ר
ו
ג
ה
ת
לפזול דרומה ומערבה ,למחוזו
התכלית האחרת.
אורז אי אפשר,
שוכן כבוד בעכו החדשה ,בסמוך לים,
י
נ
ג
:
ן
ד
ע
ה
ן
ג
ל
ש
מוצאים עצמנו למשל ,בפתחו
ביתו"ארמונו
הרוטב אגב בישול בקצב הצ'ולנט.
בע הדברים ,מפגן מרהיב וססגוני של
בשיל המיוחס לחליף הראשון לבית
והוא מהווה ,מט
פררייז.
האידרי הוא ת
מן
ים בכניסה לכפר מכר ,כ 5-ק"מ
שיש וגרניט ,וסימני גמדים צ
 .חליף זה ,היה זללן אמיתי .טענו
גני פרדייז מצוי
אומיה  -מועוויה
ץ
פ
ת
ש
מ
ה
ל
שול היה לבלוע כבש שלם ,ואף עגל,
א
י
מ
ר
מזרחית לעכו ,בסמוך לכביש עכרכ
המרפסות.
שבארוחה אחת ע
לזה ארמון" ,שח בָנוּ כחול העיניים
רלק הסמוכה לכביש ,מצפונו ,יש
עב .בהגיע תור העבאסים ,בזזו
קוראים
לאיטו .מתחנת ה
בגבור עליו הר
"כולם "אבל בשבילי זהו קודם כל בית" .העיניים
.
ר
ו
ות בית אומיה ולקחו בין השארו
א
להעפיל הגבעתה ,ימינה (מזרחה) ויהי
של בולוס,
האחרונים את אוצר
ה
ר
ד
י
ס
מ
ה
ש
ו
ת
ע
ח
ה
א
יף מועוויה הרקומה חוטי זהב .אלא
על מוצאה של אמו ,רופאה צרפתיה
ער לתקופה האחרונה ,היתה המסעדה
את עבייתו של החל
מעירות
נו ,היה מלוכלך .חקרו העבאסים את
מייגעת של גני אירועים מזמרים במערבו של גליל ,בקליניקה פרטית בעיר.
ששרוולה .,לא עלי
את

את

ְ
|
|

ן

מ היה

"גני אנרלוז" ,ב
5
ניכרה בכל .עד שנכנס לתמונה אדון בולוס.
וההזנחה
בולוס ירוע ,מלך השִיש ,שלפני כשנתיים
ו
כןו אות ום ,שיפץ ,הזיז ,שינה ,השקיע הון עתקו
מק
רכש את ה פרדייז הפכו לגן אגדות קסום בנוסח אלף
ליטש ,וגני

בישול בקצב הצ'ולנט

מסערה" .כל עמי העולם נוהגים לאכול
זרה ל

ובח כוניהם הביתיים במסעדות .כך הצרפתיםו
מת
את ים ,המקסיקנים ,וכו'" ,מגולל בולוס את האני
ק
האיטילן שלו" .אולם המטבח המזרחי שונה .טעם אחד
מאמ

שלעומת עמיתיו האחרים ,במחילה,
אלא
לילה ולילה .ועוד למעלה מזה .במאי  ,3991נפתחו
תוכו כברו,

ל

רן ,ויהי שִיש.

הביתי ,ואחר למסעדה

אל הבשר ,או ביידיש  -דוגרי.

אחו בזעיר אנפין

אחר הוא העוזי .כן ,עוזי ,לא פחות ולא יותר.
סיפור
ל

ר ,במלוא מובן המילה .כבש שלם ע
זה כבש בתנו

סִ ךלמו לפ \

ההרשטמה

ית

לבית

גליל

ספו

ית ספר נלמדים המקצועות הבאים:
בב

למחול

עליו

אי מחול

מזודרני
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ם" בתל אביב ומדי טנה לוקסחת חלס
עם המרכז למחול" -בכורי העיתזי
בו מלמדים מורים מהארץ ומחו"ל.
בית הספר שיומר על קשר
המתקיים במטך  3שבועות מרוכ זיז
הקבוצה הבוגרת בקורס קיץי

מורים:

רחמים

רוג

אילנה

ברנדס

וענת'

משרה חלקית ,כניסה מידית
ניסיון קיבוצי קודם חובה
או נסיון בהוראה.

פרנק.

צוות ה
בוריאוגרף ומורח .כרקדו רקד
השנה לצוות .המורים' -הינו רסדה
רחזמזים' רון המצטרף
ים בעל תואר א.א ,גיחל אוקדמיה
" ,וממייסדי להקת "בת טובע'" .רחמ
בלהקתת "מרתה גרהם
וזכה בפרסיים בינלאומיים רבים:
למחול בשווקהולם,

טל' ביום111849 :

כיתת בוגרים /ות (אחרי צבא)
קלאסי  -בהדרכת אילנה ברנדסי

 -בהדרכת רחמים רון

לפרטיים והרשומה

מודרני
ת ספורט כולפונים.016549 ,896549 :
 331949או במועצה אזורית-מחלק
גו לפנות לאילנה ברנדס טולפון:

=

8

(אוימפרוביזצ'יה)

הקבוצות מתחלקות כדלקמן:

בר על השישיטאו ,תרנגול הודו במלוא
שלא לד
ים במשך  42שעות ומתבשל
שרה
הדרו ,המו אש קטנה .ובכלל ,בניגוד למטבח הסיני
לאיטו על יסו של המטבח המזרחי האמיתי הוא בישול
בס
למשל ,מושכים ביותר על אש קטנה .לכן ,על הכאים
ואפיה מ
המזרח ,להצטייד בהרבה שופי ונחת.
פלאי
להנות מזון מן השטן" ,מזכיר בולוס" .אם ברצונך
"החיפ
 ,אין כל בעיה ,אך מרוע רווקא אצלנו?
בזק
בארוחת בארוחה שהיא בילוי .הצרפתי סוער ארוחה של
ייחודנו שך שעות ,וזהו בעצם גם המסר במשכת
ממש במ

להתקשר בערב

(בולל "אצבעות" לרמות המתקדמים)
* בלט קלאסי --
מחזול מודרני  -בסגנונות הטיונים
 -מטוולב ביצירה

מלצרים ,שתחת תרוודו משמשים 08
אחמד ,רב ה
ים) .תוכו המנוקב של הכבש ימולא
מלצרים וטבח
וקים ,צנוברים ,אגוזים ,ושאר מיני
באורז עם צימ
בעיקר ,בנתחים נוספים של כבש ,נתחים
תרגימא ,אך
בסיום תהליך הבישול והאפיה ,ניצב
כבירי מימדים.
שב | ברעתו , בפיו המחייך נטועות
בחורנו מיו
גבניות מינימליות בעיניו .על צווארו
פטרוזיליות ,וע
ם בנוסח הוואי ,וכל כולו טובל בירק,
מחרוזת .פרחי
כעין אחו בזעיר אנפין.
יונף אל על ,על גבי מגש כסףו
המשא הכבד
ם יוגש לשולחן ,יערכו לו המלצרים
באלונקה ,ובטר
הקים סיבוב הופעות ,כשהוא נישא על
במדי טבחים בו
לפידים ,וכולו אומר זיקוקים .מפעל
כתפיהם לאור
ק כ 05-סועדים (ולהפקה של  008איש
חיים שכזה יספ
יוגש כנראה ,גם הכבש השישה עשר).

לקיבוץ מעין ברוך

מועצה אזורית גליל עליון

ת
י
מועצה אזור
החלה

המזרחית".

מטבע

לבישו התפתחה זו האחרונה לפאסט פור ,ומכאןו
הרברים,

שערי גן הע
ס) הוא איש בענה הנוצרית (לעומת
בולוס (פאולו

שָ

ממצא ,וגילו כי החליף ,בקוצר רוחו ,נהג
ה

בכלי החרס

הכיסוי הבצקי של האיררי בעודו אוחז
החום .לאחר הפיצוח ,הגיע ישירות
בכנף בגרו ,מפאת

שים אותו ככה יושב" ,מבאר
כרעיו וראשו ("אנחנו מגי

|

62
בערב :ענת 443849 -
דורית 300849 -

צילם :גדעון שלח

| בנוסף לקונוונציה ,נמצא במקוס
מאכלים ששמותיהם עתיקי יומין,
כמו למשל האידרי ,או הפאחורה
(חרס) .זהו בשר טלה או עגל,
המתבשל אט אט בצירו ,ללא
תוספת נוזלים ,והכל מתובל בירקות
ותבלינים .תאווה לחיך ולעיניים

שנת שלום אמיתי

המזרחי המסורתי .ארוחה היא אירוע".
ניתן לסעוד בחוץ ,בגן האירועים הגדול ,בין פסלי

השיש (אלא מה?) ,ודשא אנגלי רך .אך ניתן בהחלט
לבלות גם בפנים .השירותים צחורים מצחור ,ופזורים
בשפע בכל רחבי הממלכה.

מבט שכולו פטרוזיליה
במו אוזני ראיתי למשל ,זוג יונים הנכנס לסעוד
בפנים ,ולאחר מכן נמלך .הגברת לחצה על הביפר

(להלן) ,ומיד ירדו משמים שני כרובים צחורים ענובי
פפיון ,ונשאו אל החוץ את שולחנם העטור ואת היין
בקערית הקרח .המקום יספיק לכל ,אך לצורך מסיבות
ואירועים של ממש ,עם הזמנות מיוחדות ,כְדאִי
להתקשר מראש .לאירועזפ;קיבוציים ,זה יופי.
ופתוח  42שעות ,כבר אמרנו? ובכן ,גני פרדייז

פתוחים  42שעות ,למרות שאין זה בדיוק המקום
ההולם מסעדת ררכים לנהגי הגליל העליון העושים

הבקרה נורית המציינת את
והאחשדרפנים יגיחו במהירות שיא.
בולוס עצמו עסוק כמוכן בענייניו האחרים ,אך גם

ייחודו של הגן הפתוח לעד הוא בשירות שלא מן
העולם הזה .אם אלף לילה ולילה ,אז ער הסוף.

קשר קטן בכפו יפקוד על צבא מלצרים וטבחיו ענודי
האוזניות ,ומבצע עוזי יוצא לדרך .אחד הבנים (זה
התכול) ינהל את המקום בפועל ,והשיש נשפך כמים.
חוויה מיוחדת היא סיור (רכוב) במטבח הענק

דרכם באשמורת אחרונה .אך מי שכא  -יטופל כמלך.

והמחיר ,כאופן מפתיע ,בהחלט סביר .גם סביר להניח
שבהגיעך בערב ,תחזה בחתונה ערבית בירכתי הגן
הגדול ,אירוע שהוא חוויה בפני עצמו ,עם תזמורת,
שטיח אדום ,שמחה אמיתית והרבה לורלודלוּ קורע
שחקים.

מרבית הסועדים מבקשים מנגל פרטי .ליד כל
שולחן בגן יוצב מנגל לפי הזמנה .הכשר המוזמן יגיע

עשוי בחציו ,והפיניש  -על פי אנינות הסועד .וכיצר
מגיעים אל ההזמנה הנכספת? ובכן ,על כל שולחן יש
מעין ביפר לולנים .בלחיצה על הכפתור נדלקת במרכז

מספר

יצחק גון ,עמיר:
"כשתיכננתי | את
יציאתי לשליחות,
כחודש,
לפני
חשבתי כבר על

השולת,

הוא יגיע מפעם לפעם לנצח על מפעל חייו .במכשיר

והמודרני .חשוב לציין כי.בשלב זה התפריט המודפס
הוא קונוונציואלי .את הספיישל יש להזמין בעל פה.
בקרוב ,מבטיח בולוס ,יודפס תפריט המלכים .וכך,
לעת ערב ,תצפה מראש הגבעה באורות המפרץ
והכרמל ,העוזי יצפה בך במבט שכולו פטרוזיליה,
ותמלמל לעצמך בקסם " -אח ,אח ,איזה מקום".
טלפון אחר ,773"254969-40 ,וזה הכל .מה יש
לדבר ,אני לא מבין₪ .

החזרה

ארצה

שלושיארבע שנים,
וראיתי את עצמי שב דרך איסטנבול ודמשק.
אבל בינתיים ,התהפכו הרכרים ועכשיו אנחנו
עומרים ערב הסכם שלום עם הפלסטינים.
"תמיד בראש השנה ,נהגנו לאחל "שלום'
איש לרעהו ,גם אם לא ממש האמנו שהוא
יבוא ,והנה ,הפעם זה הרבה מעבר למלים.
והסמליות? וזה שזה קורה לנו ממש בהיפרש
השנה החדשה? אז שתהיה לנו באמת שנה
טובה ,שנת שלום ,והפעם ,זה הרבה מעבר
למלים".

ועוד על המדפים;
₪
₪
9
9
₪

בעוד

וא 2

כלי קרמיקה מרהיבים ומקוריים ממיטב התוצרת של אמני הקיבוץ
תכשיטים במבחר פגנונות :כסף ,זכוכית ,נחושת ועוד..
מפות שולחן ,וילונות ,בשילוב עם הדפפי משי לפי הזמנה ללא תוספת מחיר!
צעיפים ,עניבות ואביזרי אופנה ממשי בשלל צבעים
ג'ינם  , 51/21,1כל הדגמים! כל הגוונים ,במחירים לל א תחרות! )0/2
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ניתן להזמין אותנו למכירות בבתים פרטיים למוסדות שונים .לפרטים נא להתקשר לעירית טל' 9/679239
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